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2 Your partner for sustainable growth

(€ mio) 31.12.2020 31.12.2019

Eigen vermogen (deel 
van de groep - voor 
winstverdeling)

3.562,0 3.456,1

Nettothesaurie van AvH 68,0 267,4

Personeel(1) 

22.331

Omzet(1) 

€ 5.045 mio

Bijdrage tot  

groepsresultaat 

€ 230 mio

(1) Gebaseerd op geconsolideerde gegevens 2020, pro forma: alle (exclusieve)  
controlebelangen integraal, de overige belangen proportioneel

• Ackermans & van Haaren behaalt over het volledige jaar 2020 een 
nettowinst van 229,8 miljoen euro. Indien meer/minderwaarden 
buiten beschouwing worden gelaten, daalt de nettowinst, in een 
door de coronapandemie geteisterd jaar 2020, slechts met 20% van 
282,0 miljoen euro (2019) naar 226,7 miljoen euro (2020).

• In ‘Marine Engineering & Contracting’ verstoorde de pandemie de 
normale gang van zaken op werven in binnen- en buitenland. Dit 
heeft geresulteerd in een lagere activiteit en rentabiliteit bij zowel 
DEME als CFE.

• Delen Private Bank en Bank J.Van Breda & Cº hebben allebei een 
recordresultaat neergezet en met de sterke aangroei van de vermo-
gens onder beheer de basis gelegd voor verdere groei.

• De resultaten in ‘Real Estate & Senior Care’ konden zich herstellen 
na een moeizaam eerste halfjaar. 

• Dankzij stijgende marktprijzen voor palmolie (SIPEF) en cement (Sa-
gar Cements), verbeterden in ‘Energy & Resources’ de resultaten 
duidelijk.

• De deelnemingen in het ‘Growth Capital’-segment hielden over het 
algemeen goed stand. De achteruitgang van de resultaatsbijdrage 
van ‘AvH & subholdings’ is hoofdzakelijk te wijten aan een nega-
tieve waarde-ontwikkeling van de beleggingsportefeuille van AvH 
(vorig jaar positief).

Kerncijfers geconsolideerde balans

 Marine Engineering & Contracting
 Private Banking
 Real Estate & Senior Care

 Energy & Resources 
 AvH & Growth Capital
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ACKERMANS &
VAN HAAREN IN 2020

(€ mio) 2020 2019

  Marine Engineering &
    Contracting 46,7 91,9

  Private Banking 141,3 127,3

  Real Estate & 
    Senior Care 32,7 50,2

  Energy & Resources 6,8 -1,5

Bijdrage  
van de kernsectoren 227,5 267,9

Growth Capital 12,7 17,6

AvH & subholdings -13,5 -3,5

Netto meer/minderwaarden 3,1 112,9

Geconsolideerd  
nettoresultaat 229,8 394,9

Samenstelling van het geconsolideerd nettoresultaat  
(deel van de groep)
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Ackermans & van Haaren positioneert zich als de langetermijnpartner bij uitstek van familiebedrijven en managementteams, om samen performante 
marktleiders uit te bouwen en bij te dragen tot een meer duurzame wereld.

ESG-BELEID
ENVIRONMENT (MILIEU), SOCIAL  
(SOCIAAL), GOVERNANCE (BESTUUR) 

• Verantwoord aandeelhouderschap 
• Bedrijfsethiek 
• Deugdelijk bestuur
• Solvabiliteit en langetermijn- 

rentabiliteit

Ackermans & van Haaren: een duurzame investeringsmaatschappij

vanuit een focus op ESG-thema’s ... op een gestructureerde manier.Gericht op langetermijntrends … 

VERGRIJZING
GEZONDHEID & 
WELZIJN

DUURZAAM 
VOEDSEL

KLIMAAT- 
VERANDERING

(Lid sinds 2020)

86% geconsolideerd  
eigen vermogen AvH met 
SDG-beleid

IT’S ALL ABOUT PEOPLE
3 awards als goede werkgever in 2020:  
DEME, Bank J.Van Breda & Cº, Mediahuis

AANDACHT  
VOOR MAATSCHAPPIJ
AvH Solidarity Fund86%

Ackermans & van Haaren: aandeelhouder van duurzame participaties

Geconsolideerd  
eigen vermogen  

AvH

31%

38%

13%

11%

7%

• Nieuwe investeringen met focus op 
duurzaamheid

• >2.300 offshore turbines geïnstalleerd en € 1,1 mia 
omzet in offshore en environmental (DEME) 

• ‘Beneficial’ investering in 155 MW 
offshore wind

• Alle patrimoniale fondsen Delen 
Private Bank UN PRI ‘compliant’ 
(> € 30 mia)

• 100% RSPO duurzame 
palmolie (SIPEF) 

• Innovatieve en duurzame bouwprojecten  
(CFE, Extensa, Leasinvest)

 Energy & Resources 

 AvH & Growth Capital

 Marine Engineering & Contracting

 Private Banking

 Real Estate & Senior Care
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DEME

DEME (AvH 62,10%) realiseerde in 2020 een geconsolideerde omzet 
van 2.195,8 miljoen euro, tegenover 2.622,0 miljoen euro in 2019. 
Een belangrijk deel van deze daling, geschat op ongeveer 300 miljoen 
euro, is toe te schrijven aan de gezondheidscrisis en de impact daarvan 
op de economie (vb. olie- en gassector).

De traditionele baggeractiviteit van DEME had het meest te lijden 
onder de impact van de pandemie, o.a. door logistieke complicaties 

DEME

en vertragingen bij het opstarten en uitvoeren van werven. De omzet 
daalde met 19% tot 877 miljoen euro. De groep was in 2020 onder 
andere actief met verdiepingswerken op de Elbe in Duitsland, de on-
derhoudsbaggerwerken in België, het Świnoujście-Szczecin project in 
Polen en het baggeren van een toegangskanaal naar de Sabettaha-
ven in de Poolzee. Buiten Europa bevonden de belangrijkste projecten 
zich in Afrika, India en Papoea-Nieuw-Guinea. Daarnaast werden de 
werken op het water voor het grote TTP1-project in Singapore op het 
einde van het jaar afgerond. Enkel de grondwerken voor de landwin-
ning moeten nog worden gefinaliseerd. Ook het grote project in de Rio 
Grande haven in Brazilië werd in 2020 opgeleverd. De bezettingsgraad 
van de hoppers bleef dicht bij het niveau van 2019 (38,4 weken), maar 
de activiteit van de cutters was in 2020 beperkt (11,1 weken). In 2021 
zou deze echter sterk moeten stijgen, onder meer dankzij de opstart 
van het Abu Qir-project in Egypte.

De omzet van DEME Offshore daalde met 18% tot 934,6 miljoen euro. 
DEME Offshore bereikte verschillende mijlpalen op diverse projecten in 
2020, waaronder het afronden van de bouw van SeaMade, het groot-
ste offshore windpark van België (487 MW) op slechts 16 maanden. 
Daarnaast werden de funderingen, substationplatformen en 103 jac-
kets van Moray East (Schotland, 950 MW) geïnstalleerd, net als de 94 
funderingen en turbines van Borssele 1 & 2 (Nederland, 752 MW) en 
de 102 turbines van East Anglia ONE (VK, 714 MW). In de offshore-ac-
tiviteiten werd voornamelijk het Moray East-project zwaar getroffen 
door de onbeschikbaarheid van het installatieschip Orion.

Enkel DEME Infra, het DEME-dochterbedrijf dat zich toelegt op grote 
infrastructuurwerken, is ten opzichte van vorig jaar in omzet gegroeid, 
tot 208,8 miljoen euro. De 3 grote infrastructuurprojecten (Sluis van 
Terneuzen, Rijnlandroute en Blankenburgverbinding) die DEME Infra 
uitvoert in Nederland lopen verder. Op 1 januari 2021 zijn de werken 
gestart aan de Fehmarnbelt, de langste afgezonken tunnel ter wereld 
die Denemarken en Duitsland zal verbinden.

Bijdrage tot het geconsolideerd nettoresultaat AvH

(€ mio) 2020 2019

Omzet 2.195,8 2.622,0

EBITDA 369,5 437,0

Nettoresultaat 50,4 125,0

Eigen vermogen 1.467,5 1.435,5

Netto financiële positie -489,0 -708,5

(€ mio) 2020 2019

DEME 28,6 73,9

CFE 7,8 13,5

Rent-A-Port 1,0 0,5

Green Offshore 9,3 4,0

Totaal 46,7 91,9

MARINE ENGINEERING  
& CONTRACTING

0

(€ mio)

Per activiteit
 Dredging 
 Offshore 
 Infra
 Environmental
 Overige

Per regio 
 Benelux 
 Europa(1) 
 Asia Pacific
 Afrika en Amerika 
 Midden-Oosten en India

DEME: Orderboek

4.500
(€ mio)

4.500
(€ mio)

3.750
(€ mio)

3.750
(€ mio)

(1) Inclusief VK
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DEME realiseerde in 2020 een EBITDA van 369,5 miljoen euro, 16,8% 
van de omzet en in lijn met 2019 (16,7%). De gezondheidscrisis heeft 
de activiteiten van DEME in 2020 zwaar getroffen. De sluiting van de 
grenzen, de reisbeperkingen en de vermindering of zelfs schorsing van 
luchtverbindingen vormden ongeziene logistieke uitdagingen en zorg-
den voor aanzienlijke extra kosten. Bovendien hebben lokale maatre-
gelen zoals lockdowns, quarantaines en sociale afstandsmaatregelen 
geleid tot een lagere productiviteit en tot vertragingen bij de uitvoering. 
Tenslotte heeft dit ook geleid tot vertragingen bij de gunning en het 
opstarten van verscheidene projecten. De totale impact van de pande-
mie, van de daling van olie- en gasprijzen en van het ongeluk met de 
Orion wordt geraamd op 100 miljoen euro (EBIT) in 2020. Dit wordt 
slechts gedeeltelijk gecompenseerd door de meerwaarde op de verkoop 
van het 12,5%-belang in Merkur Offshore in mei 2020 (63,9 miljoen). 

Over het volledige boekjaar bedroeg het nettoresultaat 50,4 miljoen 
euro, tegenover 125,0 miljoen euro in 2019.

Toch heeft DEME in de loop van 2020 belangrijke contracten binnen-
gehaald in haar verschillende activiteiten:
• Dredging: Abu Qir haven (Egypte): het grootste bagger- en land-

winningscontract in termen van baggervolume, met meer dan 150 
miljoen m³ (> 300 miljoen euro); Sea Channel (Poolzee, Rusland): 
baggeren van toegangsgeul van de haven van Sabetta (150-300 
miljoen euro).

• Offshore: Dogger Bank (VK, 3,6 GW): engineering, aankoop, bouw 
en installatie van de onderzeese kabels voor het grootste offshore 
windmolenpark ter wereld in ontwikkeling (150-300 miljoen euro).

• Infra: Scheldetunnel (Antwerpen): belangrijke schakel in de Ooster-
weelverbinding. Contractwaarde: 140 miljoen euro; Fehmarnbelt: 
‘notice to proceed’ voor de start van de werken ontvangen van 
Deense overheid in zomer van 2020 (700 miljoen euro). 

Het orderboek van DEME steeg in 2020 aldus met 20% tot 4.500 
miljoen euro, tegenover 3.750 miljoen euro eind 2019. In dit order-
boek zijn, in afwachting van het bereiken van de financial close, de 
volgende contracten nog niet opgenomen: Arcadis Ost offshore wind-
park en Courseulles-sur-Mer, evenmin als de projecten voor de offshore 
windparken Hai Long en Zhong Neng in Taiwan (contractwaarde in 
totaal meer dan 1 miljard euro; status preferred bidder) en de projecten 
Rechteroever van de Oosterweelverbinding en Hinckley Point in het VK, 
die begin 2021 werden toegekend. 

DEME investeerde in 2020 voor 201,6 miljoen euro (excl. IFRS16) in de 
vernieuwing en uitbreiding van haar vloot. De daling tegenover 2019 is 
te wijten aan de vertragingen van de scheepswerven bij de oplevering 
van de Spartacus en de Orion en aan het beperken van andere capex. 

De oplevering van de Spartacus door IHC wordt in H1 2021 verwacht 
en de Orion rond de jaarwisseling 2021/2022. De sleephopperzuigers 
Thames River (2.500 m³) en de Meuse River (8.300 m³) werden in ge-
bruik genomen. Daarnaast heeft DEME haar eerste Service Operation 
Vessel ‘Groene Wind’ te water gelaten. Dit SWATH-schip (Small Wa-
terplane Area Twin Hull) zal worden ingezet voor het onderhoud van 
windmolenparken zoals Rentel en SeaMade. Tenslotte heeft CDWE, de 
Taiwanese joint venture van DEME (50%) met partner CSBC, in 2020 
het baanbrekend offshore windinstallatieschip ‘Green Jade’ besteld 
in Taiwan. Het eerste drijvende zware kraan- en installatieschip met 
DP3-capaciteit in Taiwan wordt uitgerust met een hoogtechnologische 
kraan met een capaciteit van 4.000 ton. Het schip zal worden ingezet 
in de bloeiende lokale offshore windmarkt vanaf 2023. DEME heeft 
zelf in 2020 ongeveer 30 miljoen euro geïnvesteerd in CDWE. 
DEME Concessions heeft in 2020 haar 12,5%-deelneming in offshore 
windpark Merkur, een van de grootste operationele windparken (396 
MW) in Duitsland, verkocht. Deze transactie leverde DEME 89,8 mil-
joen euro cash op en een meerwaarde van 63,9 miljoen euro. 

DEME Offshore heeft in het vierde kwartaal het Nederlandse SPT 
Offshore overgenomen, een toonaangevende offshore aannemer voor 
‘suction pile anchors’ en funderingen. Hiermee verwerft DEME Offsho-
re een bijkomende, snelle en milieuvriendelijke technologie ten behoe-
ve van de markt van offshore hernieuwbare energie, die kan worden 
ingezet zowel voor het installeren van vaste funderingen als voor het 
verankeren van vlottende structuren.

De netto financiële schuld op jaareinde 2020 bedroeg 489,0 miljoen 
euro, een daling met 219,5 miljoen euro tegenover 2019. Dit is het 
gevolg van de gerealiseerde operationele cashflow, de duidelijk lage-
re investeringen en de aanzienlijke verbetering van de behoefte aan 
werkkapitaal. DEME beschikte per 31 december 2020 over 621,9 mil-
joen euro liquide middelen en over 141 miljoen euro aan niet-gebruik-
te, bevestigde kredietlijnen. 

Na het sluiten van een exclusief partnerschap voor de bouw van een 
groene waterstofproductie-eenheid van ongeveer 50 MW in het ha-
vengebied van Oostende, kondigde DEME Concessions in december 
2020 de lancering aan van het HYPORT Duqm Green Hydrogen-pro-
ject. Dit project, dat in samenwerking met de Omaanse autoriteiten 
wordt ontwikkeld, heeft tot doel op grote schaal groene waterstof te 
produceren (waarbij door het gebruik van hernieuwbare elektriciteit 
voor het productieproces d.m.v. elektrolyse geen CO2 wordt uitgesto-
ten), zowel voor gebruik in de haven van Duqm als voor de bevoorra-
ding van internationale klanten in Europa. De beoogde capaciteit voor 
een eerste fase van het project wordt geraamd op 250 à 500 MW.

DEMEDEME - Sluis van Terneuzen
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België werd het zwaarst getroffen door het stilleggen van de werven 
tijdens de eerste lockdown (van midden maart tot begin mei). De twee-
de lockdown, die sinds eind oktober in België van kracht is, had een 
veel beperktere invloed omdat de activiteiten op de werven konden 
worden voortgezet. De activiteit van de pool Spoorinfra (MOBIX) steeg 
in 2020 met meer dan 30%, dankzij de uitvoering van verschillende 
grote spoorwegprojecten en het Luwa-contract voor de vervanging van 
de verlichting langs de Waalse snelwegen. Het nettoresultaat van CFE 
Contracting kwam uit op 5,5 miljoen euro, tegenover 9,5 miljoen euro 
in 2019. 

Het orderboek van CFE Contracting eindigde daarentegen op een re-
cordniveau van 1.493 miljoen euro, een stijging met 8% tegenover 
eind 2019. Het belangrijkste contract betreft het emblematische 
ZIN-complex in Brussel. In dit zeer innovatieve project, met een waar-
de van meer dan 200 miljoen euro, ligt de nadruk op circulariteit. De 
werken zijn in het vierde kwartaal gestart en zullen naar verwachting 
in 2024 worden afgerond.

De activiteiten van de pool Vastgoedontwikkeling (BPI) kenden een 
aanzienlijke groei, meer bepaald in Polen, waar in 2020 vier residenti-
ele vastgoedprojecten zijn opgeleverd. Het vastgoedbestand bedroeg 
eind 2020 192 miljoen, een stijging van 34% ten opzichte van 2019. 
BPI ontwikkelt momenteel 545.000 m² (deel groep) op een veertigtal 
projecten, waarvan 69.000 m² in aanbouw is. BPI heeft haar project-
portefeuille vernieuwd en uitgebreid in de 3 landen waarin zij actief is. 
De belangrijkste nieuwe projecten in België zijn Brouck’R, Serenity Val-
ley, Pure en Seco, in Luxemburg Le Domaine des Vignes, de vastgoed-

CFE: Verdeling per pool (excl. DEME)

Omzet Nettoresultaat(1)

(€ mio) 2020 2019 2020 2019

Bouw 634,8 733,5

Multi- 
technieken 164,9 179,6

Spoorinfra 112,2 85,6

Contracting 911,9 998,7 5,5 9,5

Vastgoed- 
ontwikkeling 131,1 59,1 13,2 11,6

Holding, niet- 
overgedragen 
activiteiten en 
eliminaties

-16,8 -55,0 -1,0 -9,1

Totaal 1.026,2 1.002,8 17,7 12,0

(1) Inclusief bijdrage van Rent-A-Port en Green Offshore

CFE - Spoorinfra - MOBIX

CFE - Gare Maritime - Brussel

Ook al wordt, zeker in de eerste maanden van 2021, nog enige ne-
gatieve impact van de coronapandemie verwacht, toch zou DEME - 
gesteund door haar record orderboek en dankzij de opstart van enkele 
grote projecten - in 2021 een hogere omzet en nettowinst moeten 
kunnen realiseren.

CFE 
(EXCL. DEME, RENT-A-PORT, GREEN OFFSHORE)

CFE (AvH 62,10%) heeft in de ongeziene omstandigheden veroorzaakt 
door de COVID-19 pandemie in 2020 haar grote veerkracht getoond. 
Dankzij de groei van de activiteiten van BPI (Vastgoedontwikkeling) 
en Spoorinfra (MOBIX) is de omzet van CFE in 2020 zelfs gestegen tot 
1.026,2 miljoen euro (2019: 1.002,8 miljoen euro).

Bij CFE Contracting daalde de omzet met 9% tot 911,9 miljoen euro 
(2019: 998,7 miljoen euro). Het effect van de COVID-19 pandemie op 
de omzet wordt geraamd op ongeveer 90 miljoen euro, waarvan 70 
miljoen euro in de eerste helft van het jaar, en op iets minder dan 20 
miljoen euro op het operationeel resultaat (EBIT). De pool Bouw in 
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portefeuille die werd overgenomen van Soludec, Gravity en Wooden en 
in Polen 2 projecten in Poznan. Het nettoresultaat van BPI steeg met 
14% tot 13,2 miljoen euro (2019: 11,6 miljoen euro), voornamelijk 
dankzij de oplevering van de hierboven vermelde Poolse projecten, de 
verkoop van 3 kantoorgebouwen in Luxemburg en de marges geboekt 
op de vooruitgang van de projecten.

Bij de niet-gefilialiseerde activiteiten van CFE beperkte de activiteit zich 
voornamelijk tot de bouw van het waterzuiveringsstation Brussel-Zuid. 

CFE Contracting verwacht een stijging van haar omzet en haar netto-
resultaat in 2021. Bij gebrek aan oplevering van projecten in Polen in 
2021, hetgeen voor die markt bepalend is voor de resultaatserkenning, 
en vanwege de vertraging in het verkrijgen van bouwvergunningen 
in Brussel, wordt een daling van het nettoresultaat van BPI in 2021 
verwacht, al zou dit wel op een hoog niveau moeten blijven.

RENT-A-PORT

Rent-A-Port (AvH 81,05%) kon in 2020 de groeiverwachtingen gro-
tendeels inlossen en dit ondanks de bijkomende uitdagingen die 
COVID-19 stelde m.b.t. de commercialisatie. Met de steun van haar 
aandeelhouders en lokale partners, werden de DEEP C Industrial Zones 
in Haiphong (Vietnam) versneld ontwikkeld. De verkopen stegen sub-
stantieel van 33 hectare (2019) naar 89 hectare en ook het orderboek 
voor 2021 werd stevig gevuld. Bovendien werd de laatste hand gelegd 
aan de strategische partnerschappen voor de ontwikkeling van de 2 
concessies in de provincie Quang Ninh.

Het nettoresultaat (1,2 miljoen euro) werd negatief beïnvloed door 
niet-recurrente elementen, waaronder een niet-gerealiseerd wissel-
koersverlies. 

In november 2020 kondigde Rent-A-Port Green Energy (Rent-A-Port 
66,7%) de start aan van de bouw van een eerste batterij-energie-
opslagsysteem (10 MW/20 MWh) in Bastenaken, dat tegen midden 
2021 klaar moet zijn. Voor dit project ontwikkelen Rent-A-Port Green 
Energy en haar partners een batterijopslagsysteem om in te spelen op 
de behoefte aan flexibele oplossingen bij het aanbieden van energie 
op de markt. 

Green Offshore - SeaMadeRent-A-Port - Dinh Vu - Vietnam 

GREEN OFFSHORE

Green Offshore (AvH 81,05%) investeert in de Belgische offshore 
windparken Rentel (12,5%) en SeaMade (8,75%), evenals een deelna-
me in de overkoepelende vennootschap Otary (12,5%). 

Het windpark Rentel (309 MW) produceerde in 2020 meer dan 1,1 
TWh aan groene energie.

In 2020 werden de bouwwerkzaamheden van het windpark SeaMa-
de afgerond: het plaatsen van 2 offshore transformatorplatformen die 
verbonden werden met het Elia Modular Offshore Grid via 2.220kV 
exportkabels, het leggen van 70 km 33kV infieldkabels tussen de tur-
bines en het installeren van alle windturbines. Met een totale capaci-
teit van 487 MW is SeaMade het grootste offshore windturbinepark 
in België. SeaMade produceerde in 2020 al meer dan 0,5 TWh aan 
groene energie.
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Dankzij lange termijn vertrouwensrelaties met hun klanten, groeide 
het vermogen dat deze klanten toevertrouwen aan Delen Private Bank 
en aan Bank J.Van Breda & Cº tot een nieuw recordniveau van 54,1 
miljard euro per 31 december 2020, tegenover 51,9 miljard euro per 
31 december 2019 (+4%).

DELEN PRIVATE BANK

Bij Delen Private Bank (AvH 78,75%) bereikten de vermogens onder 
beheer, zelfs in volatiele markten die door de coronacrisis werden ge-
tekend, een recordniveau van 45.116 miljoen euro op het einde van 
2020 (2019: 43.566 miljoen euro).

Die stijging is te danken aan de sterke bruto-instroom van vermogens 
(3.283 miljoen euro) en aan de waardestijging van de onderliggen-
de activa. De instroom van kapitalen bij Delen Private Bank (Oyens & 
Van Eeghen inbegrepen) betrof bijna uitsluitend discretionair vermo-

Delen Private Bank: Geconsolideerd beheerd vermogen

 Discretionair beheer 
 Bewaring en adviesbeheer 45.116

(€ mio)

Delen Private Bank (incl. JM Finn)

(€ mio) 2020 2019

Brutobedrijfsopbrengsten 412,4 388,6

Nettoresultaat 131,4 118,6

Eigen vermogen 940,3 809,6

Beheerd vermogen 45.116 43.566

CET1-ratio (%) 40,5 36,7

Cost-income ratio (%) 53,6 55,3

gensbeheer, van zowel bestaande als nieuwe klanten. Delen Private 
Bank blijft dan ook marktaandeel winnen op de nichemarkt van pri-
vate banking in België. In 2020 opende Delen Private Bank een nieuw 
kantoor in Antwerpen-Noord (Brasschaat) en in Waregem. De stevige 
aangroei van de beheerde vermogens is ook te danken aan de stand-
vastigheid waarmee Cadelam, de fondsenbeheerder van de groep, de 
klanten door de storm heeft geloodst en excellente rendementen heeft 
gerealiseerd op hun fondsen, ondanks de onrust die de coronacrisis 
teweegbracht bij heel wat beleggers. De Britse beurzen kregen het een 
stuk harder te verduren, als gevolg van de onzekerheid rond de brexit. 
De stijging van vermogens bij JM Finn dankzij de goede portefeuille-
rendementen werd grotendeels tenietgedaan door de waardedaling 
van het GBP tegenover de euro.

De door Delen Private Bank beheerde vermogens lagen in 2020 ho-
ger dan in 2019. Bovendien slaagden de relatiebeheerders erin om 
de klanten hun cash te laten investeren in beleggingen met meer ren-
dementspotentieel. Hierdoor stegen de geconsolideerde brutobedrijfs-
opbrengsten met meer dan 6% tot 412,4 miljoen euro (2019: 388,6 
miljoen euro). De kostendiscipline werd ook in 2020 verdergezet. 
De coronacrisis verminderde weliswaar de marketinguitgaven, maar 
duwde de IT-investeringen naar omhoog. De cost-income ratio daalde 
evenwel tot 53,6% (41,8% bij Delen Private Bank, 86% bij JM Finn), 
een mooi cijfer in verhouding tot de markt. 

De nettowinst van de groep nam in 2020 toe tot 131,4 miljoen euro 
(2019: 118,6 miljoen euro). De bijdrage van JM Finn tot dit nettoresul-
taat was 7,8 miljoen euro (2019: 7,8 miljoen euro). 

Het geconsolideerd eigen vermogen van Groep Delen bedroeg 940,3 
miljoen euro op 31 december 2020, tegenover 809,6 miljoen euro op 
31 december 2019. De common equity tier1-ratio (CET1) van 40,5% 
ligt ruim boven het sectorgemiddelde.

Bijdrage tot het geconsolideerd nettoresultaat AvH

(€ mio) 2020 2019

FinAx -0,2 -0,2

Delen Private Bank 103,5 93,4

Bank J.Van Breda & C° 38,0 34,1

Totaal 141,3 127,3

PRIVATE  
BANKING
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Bank J.Van Breda & C°
Bank J.Van Breda & C°: Door cliënten belegd vermogen

 Buitenbalansproducten 
 Cliëntendeposito’s

 Kredietportefeuille

BANK J.VAN BREDA & C°

Ook Bank J.Van Breda & C° (AvH 78,75%) zette ondanks de corona- 
crisis in 2020 een recordresultaat neer. De geconsolideerde nettowinst 
steeg met 11% tot 48,3 miljoen euro (43,4 miljoen euro in 2019). 
Dit is te danken aan sterke commerciële prestaties, zowel in het doel-
groepbankieren voor ondernemers en vrije beroepen als bij Van Breda 
Car Finance. 
Het door cliënten belegd vermogen steeg met 1,8 miljard euro tot 17,9 
miljard euro (2019: 16,1 miljard euro) en bevestigt het vertrouwen van 
de cliënten in de bank, ook tijdens de coronacrisis. Hiervan bedroegen 
de buitenbalansproducten 11,9 miljard euro (+12%) en de cliënten-
deposito’s 5,9 miljard euro (+9%). De totale kredietportefeuille steeg 
gecontroleerd tot 5,4 miljard euro (+3%). De waardeverminderingen 
op kredieten bedroegen slechts 0,02% van de gemiddelde kredietpor-
tefeuille of 1,0 miljoen euro. 

Het geconsolideerd bankproduct nam met 9% toe tot 163 miljoen euro 
en is bijna volledig commercieel gedreven. Het renteresultaat steeg 
met 4%, mede dankzij deze gestegen volumes en de deelname aan het 
TLTRO III, een ECB-instrument dat banken stimuleert om krediet te ver-
strekken aan bedrijven en consumenten. Dankzij de groei in buitenba-
lansbeleggingen van de cliënten groeien de fee-inkomsten met 12%. 
Hoewel er door corona tot nu toe geen grote verliezen op specifieke 
kredietdossiers werden geboekt, is 4,5 miljoen euro bijkomende pro-
visie aangelegd voor mogelijke toekomstige kredietverliezen (Expected 
Credit Losses of ECL). 

De kosten bleven stabiel op 91,5 miljoen euro. De toename van de 
bankenheffing (+11%) en toekomstgerichte investeringen (zoals in 
commerciële slagkracht, kantoren, IT) werden gecompenseerd vooral 
door coronagerelateerde besparingen. De toename van het bankpro-
duct bij gelijkblijvende kosten resulteert in een cost-income ratio die 
verbetert van 61% naar 56%. Bank J.Van Breda & C° behoort hiermee 
tot de meer performante Belgische banken. 

Het eigen vermogen (deel groep) steeg van 573 miljoen euro naar 620 
miljoen euro. De common equity tier1-ratio (CET1) bedroeg 14,7% en 
de solvabiliteit uitgedrukt als eigen vermogen op activa (leverage- of 
hefboomratio) 8,2%, een veelvoud van de vereiste 3% die bindend 
wordt vanaf juni 2021.

(€ mio) 2020 2019

Bankproduct 162,7 149,6

Nettoresultaat 48,3 43,4

Eigen vermogen 620,2 573,3

Buitenbalansproducten 11.948 10.651

Cliëntendeposito’s 5.907 5.416

Kredietportefeuille 5.415 5.233

CET1-ratio (%) 14,7 13,1

Cost-income ratio (%) 56,3 61,3

17.855 
(€ mio)

Delen Private Bank en Bank J.Van Breda & Cº  
gecombineerd (100%)

(€ mio)
Delen en Van Breda  

gecombineerd (100%)

2020 2019

Beheerd vermogen (AuM)

Totaal toevertrouwd 
vermogen 54.098 51.872

Totaal beheerd vermogen 
(AuM) 48.191 46.455 

Bruto inflow beheerd 
vermogen 3.585 3.234 

Rentabiliteit

Bankproduct (bruto) 534 504

Nettoresultaat 180 163 

Rendement op eigen 
vermogen 12,2% 12,1%

Brutovergoedingen en 
commmissie-inkomsten  
als % van bankproduct

83% 82% 

Brutovergoedingen en 
commissie-inkomsten  
als % van AuM

0,9% 0,9%

Nettorenteinkomsten  
als % van totale rente- 
dragende activa

1,0% 1,0%

Cost-income ratio 54% 56%

Balans

Totaal eigen vermogen 
(incl. minderheidsbelangen) 1.562 1.384 

CET1-ratio 21,7% 19,5%

Hefboomratio 13,3% 12,9%

LCR 249% 327%
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LEASINVEST

Leasinvest (AvH 30,0%) boekte in 2020 een nettowinst van 7,7 mil-
joen euro, tegenover 49,9 miljoen euro in 2019. De grote daling is 
voornamelijk te wijten aan de waardevermindering (-33,5 miljoen 
euro) op de participatie (10,7%) in Retail Estates, die conform de 
IFRS-normen, aan de beurskoers op balansdatum geboekt werd. 

De reële waarde van de vastgoedportefeuille bleef stabiel op 1,1 miljard 
euro. Inclusief de participatie in Retail Estates bereikte de reële waarde 
per einde 2020 1,2 miljard euro. Tijdens het boekjaar 2020 werden 
geen acquisities gerealiseerd, maar werden wel enkele niet-strategi-
sche activa (Rijksarchief Brugge, Esch 25, een unit in Brixton Business 
Park) gedesinvesteerd, met een meerwaarde van 2,2 miljoen euro. 
Er werd ook geïnvesteerd in de ontwikkeling van strategische acti-

Leasinvest: Vastgoedportefeuille

Leasinvest: Vastgoedportefeuille (% op basis van de reële waarde)

Retail

Kantoren

Logistiek

Luxemburg

België

Oostenrijk

va binnen de bestaande portefeuille. In Luxemburg zijn dit de Knauf 
shoppingcentra in Pommerloch en Schmiede, Moonar (het vroegere 
EBBC Business Park) en High5! (het vroegere Mercator-gebouw). In 
België betreft dit de projecten Monteco, de eerste hoogbouw in hout- 
skelet in het hart van de Europese wijk in Brussel, en Hangar 26/27 
in Antwerpen.

De huurinkomsten zijn in 2020 gedaald tot 61,6 miljoen euro, te-
genover 65,3 miljoen euro in 2019. De verschillende lockdowns, met 
daaraan gekoppeld verplichte winkelsluitingen in de 3 landen waarin 
Leasinvest actief is, hebben ertoe geleid dat verscheidene huurders 
uit het retailsegment betalingsuitstel en/of tijdelijke huurverminderin-
gen gevraagd hebben. Dit heeft geleid tot een omzetverlies van 4,2 
miljoen euro, waarvan 2,5 miljoen euro reeds definitief toegekend is 
en het saldo als provisie op de omzet werd opgenomen, aangezien 
de onderhandelingen met diverse huurders nog aan de gang zijn. De 
bezettingsgraad verbeterde tot 91,62% (2019: 90,46%), dankzij het 
afsluiten van nieuwe huurcontracten en huurhernieuwingen. Het huur-
rendement bedroeg 5,63% (2019: 5,84%).

Op het einde van het boekjaar 2020 bedroeg het eigen vermogen (deel 
groep) 487,2 miljoen euro (2019: 492,6 miljoen euro). De schuldgraad 
bleef op een relatief hoog niveau van 55,6% (664 miljoen euro). Op 
basis van deze resultaten wordt het brutodividend stabiel gehouden 
op 5,25 euro, al is het weinig waarschijnlijk dat het dividend over het 
boekjaar 2021 op dit niveau zal kunnen behouden worden.

Bijdrage tot het geconsolideerd nettoresultaat AvH

(€ mio) 2020 2019

Leasinvest 3,3 15,7

Extensa Group 25,9 29,5

Anima 3,4 5,0

Totaal 32,7 50,2

2020 2019

Vastgoedportefeuille  
reële waarde (€ mio) 1.141,2 1.110,2

Huurrendement (%) 5,63 5,84

Bezettingsgraad (%) 91,62 90,46

REAL ESTATE  
& SENIOR CARE

Landen Activaklassen

56%

28%

47%

47%

16%
6%
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ANIMA

In 2020 werd het leven en werken in de woonzorgcentra 
bemoeilijkt door de COVID-19 pandemie. AvH wil hierbij op-
recht hulde brengen aan alle medewerkers in de woonzorg-
centra van Anima. Zij hebben in vaak uitzonderlijk moeilijke 
omstandigheden het beste van zichzelf gegeven om hun re-
sidenten te steunen, te helpen en te verzorgen. Helaas heb-
ben zij niet elk woonzorgcentrum kunnen behoeden voor de 
gevolgen van het COVID-19 virus. Onze gedachten gaan hier 
dan ook naar alle medewerkers, residenten en hun families 
die met de crisis werden geconfronteerd.

De resultaten van Anima (voorheen Anima Care, AvH 92,5%) werden 
in 2020 sterk beïnvloed door de coronacrisis. De stijging van de om-
zet tot 95,8 miljoen euro (2019: 89,3 miljoen euro) is voornamelijk 
te danken aan de in de loop van 2019 verworven woonzorgcentra, 
capaciteitsuitbreidingen, en aan het woonzorgcentrum Les Trois Arbres 
in Mellet (Henegouwen), dat op 1 juli 2020 werd overgenomen. De 
hele sector heeft in 2020 geleden onder de opnamestop in de eerste 
coronagolf, de angst om in woonzorgcentra met het virus besmet te ra-
ken en het groot aantal overlijdens bij de 75-plussers in het algemeen. 
Dit leidde ook bij Anima tot een bezettingsgraad beneden het budget, 
in het bijzonder in de 4 nieuwe zorgcentra die in het laatste kwartaal 
van 2019 of begin 2020 in gebruik werden genomen.

De gederfde inkomsten omwille van de lagere bezetting en de extra 
kosten om het virus te beteugelen (personeel, extra veiligheidsmateri-
aal) werden gedeeltelijk gecompenseerd door specifieke subsidies. De 
EBITDA bedroeg 20,7 miljoen euro (2019: 19,5 miljoen euro). De winst 
van het boekjaar daalde van 5,4 miljoen euro in 2019 naar 3,7 miljoen 
euro in 2020.

In 2020 heeft Anima de ontwikkeling van de groep nochtans voortge-
zet, ook tijdens de coronacrisis.
• Begin 2020 werd Nuance (Vorst), met een capaciteit van 121 rust-

huisbedden, voltooid en namen de eerste bewoners hun intrek. 
• In het voorjaar werd gestart met de bouw van een woonzorgcen-

trum met een capaciteit van 197 bedden op de site van Tour & Taxis 
te Brussel. 

• Op 1 juli werd het vastgoed en de exploitatie van het woonzorg-
centrum Les Trois Arbres met 54 bedden te Mellet overgenomen.

• In het najaar werd gestart met de bouw van een nieuw zorgcentrum 
met 129 rusthuisbedden en 32 assistentiewoningen op de site van 
Parc de l’Alliance in Braine-l’Alleud. 

Daarnaast bereidt Anima nog een nieuwbouw in Oudenaarde voor (64 
rusthuisbedden en een 20-tal assistentiewoningen), een nieuw zorg-
centrum in Putte (98 rusthuisbedden en een 15-tal assistentiewonin-
gen) en een uitbreidingsproject voor het woonzorgcentrum Atrium te 
Kraainem (van 44 naar 67 rusthuisbedden).

Anima heeft 2.539 bedden in exploitatie per 31 december 2020, waar-
van 2.150 rusthuisbedden, 130 bedden herstelverblijf en 259 assis-
tentiewoningen, verspreid over 23 zorgcentra (9 in Vlaanderen, 7 in 
Brussel, 7 in Wallonië).

Anima 

EXTENSA

Extensa (AvH 100%) realiseerde over het boekjaar 2020 een netto-
winst van 25,9 miljoen euro (2019: 29,5 miljoen euro). Deze daling is 
grotendeels toe te schrijven aan de impact van het COVID-19 virus op 
de exploitatie- en ontwikkelingsactiviteiten van Extensa. 

Op de Tour & Taxis-site (Brussel) hebben verschillende huurders in 
2020 hun intrek genomen in de Gare Maritime. Eind 2020 werd een 
langetermijnovereenkomst afgesloten met Bruxelles Formation (Brus-
sels Gewest) met betrekking tot kantoren en opleidingslokalen van in 
totaal 7.900 m². De opening van de ruimte met gemengde bestem-
ming (horecazaken, themawinkels, cultuur en amusement) werd ver-
traagd door de lockdownmaatregelen en is nu voorzien in het derde 
kwartaal van 2021. De annulatie van beurzen, evenementen en con-
ferenties leidde daarentegen wel al tot een verlies van inkomsten ten 
opzichte van vorige jaren. 

In 2020 werden alle appartementen van het residentiële project Riva 
(139 units) opgeleverd, werd de ondergrondse parkeergarage (908 
plaatsen) in gebruik genomen en ging Anima van start met de bouw 
van een woonzorgcentrum (197 bedden). Daarnaast is de eerste fase 
(319 appartementen) van Park Lane in volle aanbouw, waarvan er eind 
2020 reeds meer dan 200 op plan waren verkocht. 

Op de Cloche d’Or-site (Luxemburg) werden de laatste appartementen 
in îlot A opgeleverd in de loop van 2020, waarmee dit project volledig 
is beëindigd. De 151 appartementen in het nieuwe residentiële com-
plex îlot D-Sud werden quasi volledig op plan verkocht. Het bijzondere 
kantoorgebouw Bijou (6.021 m²), dat op eigen risico werd ontwikkeld, 
kon voor 100% worden verhuurd en daarna verkocht aan een instituti-
onele investeerder. Daarnaast zijn nog vier kantoorgebouwen voor een 
totaal van circa 24.000 m² in aanbouw. Een kantoorgebouw van 4.259 
m² is voorverhuurd aan IWG - Spaces. De projectvennootschap werd 
reeds op plan verkocht aan internationale investeerders. De nieuwe 
hoofdzetel van Banca Intesa Sanpaolo (10.830 m²) zal in 2021 worden 
opgeleverd. De 2 andere kantoorgebouwen zullen na 2021 worden 
opgeleverd.
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SIPEF

SIPEF (AvH 34,68%) realiseerde in 2020 een stijging van haar totale 
productie van RSPO-conforme, gecertificeerde ‘segregated’ duurzame 
palmolie met 5,4% tot 329.284 ton, tegenover 312.514 ton in 2019. 
Ondanks COVID-19 zijn alle productie-eenheden van de groep operati-
oneel gebleven, zonder verlies van volume of rendement. De palmolie-
productie in Indonesië was nagenoeg stabiel (+0,7%). In Noord-Su-
matra bleef het herstel van volumes als gevolg van de droogte van 
vorig jaar beperkt, terwijl in de expansieregio’s in Zuid-Sumatra de pro-
ductiegroei zich wel fors doorzette. De door de vulkaanuitbarstingen 
van vorig jaar getroffen plantages in Hargy Oil Palms herstelden zich, 
waardoor SIPEF's totale palmolieproductie in Papoea-Nieuw-Guinea 
met 14,9% toenam.

De gemiddelde wereldmarktprijs voor ruwe palmolie (CPO) bedroeg 
in 2020 715 USD per ton CIF Rotterdam, 26% hoger dan in 2019. De 
combinatie van de grotere productievolumes en een hogere wereld-
marktprijs voor CPO leidde tot een stijging van de omzet van palmolie 
met 12,6%. In 2020 viel de omzet van rubber daarentegen sterk terug 
met 14,2%, steeg de omzet van thee met 15,5% en bleef de omzet 
van de bananenteelt nagenoeg onveranderd. De totale omzet steeg 
hierdoor naar 274,0 miljoen USD (+10,4% tegenover 2019). 

De vaste exportheffing die Indonesië sinds januari 2020 terug invoerde, 
had voor het ganse jaar 2020 een totale impact van ongeveer 74 USD 
per ton. Dankzij de sterk herstelde palmolieprijzen tijdens de tweede 
jaarhelft steeg het nettoresultaat tot 14,1 miljoen USD, tegenover een 
verlies van 8,0 miljoen USD in 2019. 

Door de reisbeperkingen gerelateerd aan COVID-19 liepen een aantal 
geplande industriële investeringsprojecten, zoals de noodzakelijke uit-
breiding van de verwerkingscapaciteit van de Dendymarker-palmolie-
fabriek en de opstart van een hoog-calorische ‘biocoal’-fabriek voor 
pellets vervaardigd van palmvezels, vertraging op. De investeringspro-
gramma’s met betrekking tot de expansie in Zuid-Sumatra in Indone-
sië, werden in 2020 evenwel gestaag verdergezet. De gecultiveerde 
hectares in Musi Rawas groeiden aan met 1.811 hectare tot een totale 
oppervlakte van 14.014 hectare. Er werden tevens 5.207 hectare her-
plant in de nabijgelegen Dendymarker-plantage.

De buitensporige overheidsheffingen op Indonesische palmolieleverin-
gen die eind 2020 plots werden ingevoerd, toppen het winstpotentieel 
van de groep op haar Indonesische producties af. Dankzij de sterke 
markt en goede productieverwachtingen verwacht SIPEF een verbete-
ring van haar resultaten in 2021.

SIPEF

(1) Eigen + uitbesteed

SIPEF: Productie

(Ton)(1)
2020 2019

329.284 312.514

6.011 6.326

2.762 2.331

31.158 32.849

Bijdrage tot het geconsolideerd nettoresultaat AvH

(€ mio) 2020 2019

SIPEF 4,3 -2,3

Verdant Bioscience -0,6 -

Sagar Cements 3,1 0,8

Totaal 6,8 -1,5

(USD mio) 2020 2019

Omzet 274,0 248,3

EBIT 30,8 4,9

Nettoresultaat 14,1 -8,0

Eigen vermogen 638,7 628,7

Netto financiële positie -151,2 -164,6

ENERGY &
RESOURCES
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VERDANT BIOSCIENCE

Eind mei 2020 hebben AvH en SIPEF een overeenkomst gesloten met 
Sime Darby Plantation Berhad (Maleisië) over de overname van diens 
belang van deze laatste in Verdant Bioscience Pte Ltd (VBS), gevestigd 
te Singapore. AvH verwierf een participatie van 42% in VBS, wat een 
investering vertegenwoordigde van 7 miljoen USD. 

Voor AvH is deze aankoop een strategische investering in het verlengde 
van haar 34,68%-belang in SIPEF. SIPEF zelf bezit een 38%-deelne-
ming in VBS. Via VBS heeft SIPEF rechtstreeks toegang tot oliepalmza-
den van topkwaliteit met de verhoging van het rendement per hectare 
als voornaamste kenmerk. Verdant Bioscience ligt op schema met be-
trekking tot haar ambitie om in 2028 de eerste volledig geteste F1-hy-
bride palmoliezaden te commercialiseren. 

Hogere rendementen uit Verdant-zaad zullen een zeer betekenisvolle
stap voorwaarts betekenen voor het milieu en helpen om te voldoen 
aan de marktvraag naar plantaardige olie, terwijl de druk op de vernie-
tiging van bossen en van biodiversiteit wordt weggenomen.

SAGAR CEMENTS

Ondanks de pandemie die ook in India toesloeg, boekte Sagar Ce-
ments (AvH 21,85%) in 2020 een zeer sterk resultaat. De omzet steeg 
slechts licht met 2%, van 12,4 miljard INR in 2019 naar 12,6 miljard 
INR (141 miljoen euro) in 2020. De EBITDA nam in dezelfde periode 
evenwel toe met 70% (in INR) toe, van 2,1 miljard INR naar 3,5 mil-
jard INR (39 miljoen euro). Deze verbeterde rentabiliteit was te dan-
ken aan een gunstige prijsomgeving in combinatie met inspanningen 
met betrekking tot kostenrationalisering, zoals een verbetering van de 
energie-efficiëntie, een stijgend gebruik van alternatieve brandstoffen 
en een beperking van de gemiddelde transportafstanden. Het nettore-
sultaat bedroeg 1,4 miljard INR of 15,4 miljoen euro. 

Om de verdere groei te ondersteunen, zette Sagar haar expansiepro-
jecten verder in Madhya Pradesh (fabriek voor de productie van 1 mil-
joen ton cement) en Orissa (vermalingseenheid met een capaciteit van 
1,5 miljoen ton). De 2 fabrieken zullen naar verwachting in de tweede 
helft van 2021 operationeel zijn. Dit past in de strategie van Sagar Ce-
ments om een capaciteitsuitbreiding naar 10 miljoen ton tegen 2025 
te realiseren met een verdere expansie van haar marktbereik in regio’s 
met een groot groeipotentieel.

Deze uitbreiding werd gefinancierd door een mix van schulden en con-
verteerbare warrants voor een bedrag van 2,26 miljard INR (28 miljoen 
euro). In juli 2020 werd de laatste schijf van deze warrants uitgeoe-
fend. AvH nam deel op 50/50-basis, samen met de Reddy familie en 
verhoogde hierdoor haar belang tot 21,85%.

Sagar CementsSIPEF - Jonge palmen
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Agidens (AvH 86,2%, incl. indirecte deelneming via AXE Investments) 
noteerde in 2020 een sterke order intake (92 miljoen euro), in lijn met 
het recordjaar 2019. Dit was het resultaat van een gefocuste strate-
gie waarbij Agidens sterk inzette op winstgevende groei door middel 
van innovatieve oplossingen en het uitbreiden naar nieuwe markten, 
in combinatie met de expertise en flexibiliteit van haar medewerkers. 
Agidens sloot 2020 af met een nettowinst van 1,3 miljoen euro (2019: 
1,3 miljoen euro). 

Bij AXE Investments (AvH 48,3%) lag de focus op ‘user adoption’, 
nog meer dan anders een differentiator voor Xylos. Het kon haar klan-
ten op IT-technisch gebied ondersteunen bij de noodzakelijke snelle 
transitie naar digitale werkplekken en tegelijkertijd ook de bijhorende 
‘tools’ en trainingen aanbieden. Het nettoresultaat van AXE Invest-
ments (Xylos en huurinkomsten uit het Ahlers-gebouw) bedroeg -0,4 
miljoen euro (2019: -0,1 miljoen euro).

Biolectric Group (AvH 60%) sloot het uitdagende jaar 2020 af met 
89 nieuwe bestellingen voor biogasinstallaties, wat voor het tweede 
jaar op rij een groei is met meer dan 50%. Biolectric realiseerde in 
2020 een omzet van 8,6 miljoen euro. Omwille van investeringen in 
installaties in eigendom, uitbouw van de operationele organisatie en 
opstart van haar internationale verkoopsteam leverde het jaar 2020, 
net als 2019, een beperkt verlies op van 0,1 miljoen euro. 

Euro Media Group (EMG, AvH 22,5%), een leidende speler op de 
markt voor audiovisuele technische faciliteiten in Europa, werd in 2020 
sterk geraakt door het uitbreken van de COVID-19 crisis. Niet alleen 
grote sportevenementen, zoals het Europees Kampioenschap voetbal 
en de Olympische Spelen werden geannuleerd of uitgesteld, maar ook 
nagenoeg alle grote reguliere sportcompetities en andere live events 
werden tijdelijk stopgezet. Om de gevolgen van dit plotse omzetverlies 
te compenseren werd een financieringspakket van 40 miljoen euro ge-
mobiliseerd met de steun van de Franse overheid, de bankenpool van 
EMG en ook van de aandeelhouders van EMG. AvH Growth Capital 
heeft een deelneming van 22,5% en droeg voor 4,1 miljoen euro bij 

tot deze financiering. EMG toonde echter haar veerkracht door zich te 
positioneren in de markt van virtuele events en haar ‘buy & build’-stra-
tegie verder te zetten met de overname van Infront Studios in Italië. 
In de tweede jaarhelft kwamen de activiteiten van EMG progressief 
terug op gang. EMG boekte op een omzet van 240,9 miljoen euro een 
nettoverlies van 44,7 miljoen euro (2019: -9,6 miljoen euro), waarvan 
7,1 miljoen euro te wijten is aan goodwill impairments en 10,0 miljoen 
euro interestlasten op converteerbare obligaties die in Q1 2021 zullen 
worden omgezet in kapitaal.

Manuchar (AvH 30,0%) boekte uitstekende resultaten ondanks de 
stillegging van fabrieken van leveranciers, de verstoring van het laden 
en lossen in de havens en van de binnenlandse logistiek, die de toe-
leveringsketen zwaar onder druk zetten. In al de opkomende landen 
waar Manuchar een eigen lokale distributie-activiteit heeft, werd in 
2020 winst gerealiseerd. De rentabiliteit van de niet-chemische inter-
nationale handelsactiviteit nam ook toe dankzij een stijgende verkoop 
van staalproducten, cement en plastics. Hoewel de omzet met 1,3% 
daalde als gevolg van lagere grondstofprijzen, verbeterde Manuchar 
haar marges en paste het een strakke kostencontrole toe. Het nettore-
sultaat bedroeg 23,6 miljoen USD (2019: 28,5 miljoen USD). 

Mediahuis (AvH 13,5%) zette ijzersterke resultaten neer op het vlak 
van de lezersmarkt met een bijzonder sterke groei in digitale abon-
nementen, maar werd ook geconfronteerd met een negatieve impact 
van de COVID-19 pandemie op de advertentie-inkomsten. 2020 was 
ook het jaar van de verdere geografische uitbreiding met de overna-
mes van Luxemburgs grootste mediagroep Saint-Paul Luxembourg 
en de Noord-Nederlandse NDC mediagroep. Daarnaast diversifieer-
de Mediahuis via de Nederlandse ‘scale-up’ Lepaya naar ‘education 
technology’ en creëerde ze samen met lokale media- en telcopartners 
een nationale reclameregie in België. Mediahuis behaalde in 2020 het 
sterkste resultaat ooit, waarbij de groep een omzet realiseerde van 
990,5 miljoen euro en een nettoresultaat van 58,6 miljoen euro (2019: 
14,7 miljoen euro).

In november 2020 heeft AvH een belang van 20% verworven in  
OM Partners (OMP). Hierdoor wordt AvH een strategische investeer-
der in een van de toonaangevende ‘solution providers’ op het vlak van 
‘supply chain planning’. Met de langetermijnondersteuning van AvH en 
onder leiding van CEO Anita Van Looveren, zal OMP sterk blijven in-
vesteren in haar cloudsoftware en in internationale groei, in de context 
van een volatiele en digitale wereld die als gevolg van de COVID-19 
crisis met veranderingen in de toeleveringsketen wordt geconfron-
teerd. OMP boekte een nettowinst van 14,2 miljoen euro in 2019.

Telemond Groep (AvH 50,0%) werd gedurende verschillende maan-
den geconfronteerd met een sterke daling van de verkoop in al haar 
segmenten door het tijdelijk stilvallen van de auto-industrie, de daling 
van de activiteit in de bouwmarkt en de slecht functionerende bevoor

Bijdrage tot het geconsolideerd nettoresultaat AvH

(€ mio) 2020 2019

Bijdrage van de  
deelnemingen 12,7 17,6

AvH & subholdings -13,5 -3,5

Netto meer/minderwaarden 3,1 112,9

AvH & Growth Capital 2,3 127,0

AvH &  
GROWTH CAPITAL
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sensor voor mensen met diabetes verder te ontwikkelen en de klinische 
studiefase voor te bereiden en op te starten met het oog op het verkrij-
gen van goedkeuring voor de Europese en Amerikaanse markt.

Medikabazaar (AvH 10%), een marktleider in de levering van medi-
sche apparatuur en benodigdheden in India, heeft in 2020 veel voor-
uitgang geboekt met de ontwikkeling van VIZI, de eerste voorspellende 
tool voor inventarisbeheer die lagere aankoopkosten mogelijk maakt. 
Andere belangrijke innovaties waren de lancering van VPO (Value Pro-
curement Organisation, een exclusieve aankoopregeling voor ziekenhui-
zen), Medikabazaar Freedom (flexibele financieringsopties) en een on-
line portal voor dentale producten. Medikabazaar zette haar sterke en 
consistente groeitraject voort, met een stijging van de bruto-inkomsten 
van 43 miljoen USD in 2019 naar 114 miljoen USD in 2020.

In februari 2020 heeft AvH deelgenomen aan een kapitaalverhoging van 
MRM Health. Met haar inbreng van 4 miljoen euro verwierf AvH een 
belang van 17,2%. MRM Health ontwikkelt innovatieve geneesmiddelen 
op basis van het menselijke microbioom. Een eerste product is gericht op 
de behandeling van chronische darmontsteking (colitis ulcerosa en de 
ziekte van Crohn) en zal in de loop van 2021 in klinische fase worden 
gebracht. Er wordt tevens onderzoek verricht naar de behandeling van 
spondyloarthritis (reumatische ziekten), stofwisselingsziekten, de ziekte 
van Parkinson en de ontwikkeling van bepaalde probiotica.

OncoDNA (AvH 10,1%) heeft in een uitdagend jaar de veerkracht 
van haar businessmodel bewezen en opnieuw een solide groei gere-
aliseerd. Door de overname van 65,15% van het aandelenkapitaal 
van het Franse bedrijf IntegraGen ontstond een Europese leider in 
de genomica die toegang biedt tot geavanceerde sequeneringsdien-
sten. Daarnaast zal het in januari 2021 aangekondigde akkoord met  
HalioDX in Richmond, Virginia (VS) OncoDNA rechtstreeks toegang 
geven tot een door US CLIA gecertificeerd laboratorium.

• Netto meer/minderwaarden -  
AvH & subholdings

AvH verkocht begin 2020 haar 50%-deelneming in het Indische Orien-
tal Quarries & Mines aan de mede-aandeelhouder, wat een meerwaar-
de opleverde van net geen 3 miljoen euro.
De beleggingsportefeuille van AvH, die deels uit fondsen bestaat be-
heerd door Delen Private Bank, wordt op afsluitdatum gewaardeerd 
aan marktwaarde. Voor het volledige jaar 2020 resulteerde de aanpas-
sing aan marktwaarde van de beleggingsportefeuille en van de overige 
financiële vaste activa in een beperkte waardevermindering van 1,7 
miljoen euro.

radingsketens. De verminderde vraag werd opgevangen door een ver-
mindering van de kostenstructuur en door procesverbetering. Ondanks 
de daling van de geconsolideerde omzet tot 84,1 miljoen euro, kon 
daardoor toch een winst worden gerealiseerd van 6,1 miljoen euro 
(2019: 8,2 miljoen euro). 

Turbo’s Hoet Groep (THG, AvH 50,0%), een toonaangevende Eu-
ropese vrachtwagendealer en leasingmaatschappij, werd in 2020 ge-
confronteerd met een daling van de Europese vrachtwagenmarkt met 
28% en liet zelfs een omzetdaling van 26% (tot 447,9 miljoen euro) 
optekenen. Een zeer strikt kostenbeleid, onmiddellijk ingevoerd bij de 
eerste lockdowns en deels mogelijk gemaakt door specifieke over-
heidssteunmaatregelen, zorgde dat de daling van de EBITDA beperkt 
werd tot 10%. Wisselkoersverliezen ten belope van 2,8 miljoen euro 
hadden echter een bijkomende negatieve impact op het nettoresultaat 
dat afsloot op 7,2 miljoen euro (2019: 10,0 miljoen euro).

• Niet-geconsolideerde participaties

Biotalys (AvH 13,3%) haalde in maart 2020 bijkomend 10 miljoen 
euro op, waardoor het totaal verzamelde kapitaal in de ‘Series C’-ron-
de eindigde op 45 miljoen euro. De financieringsronde werd gesteund 
door de huidige aandeelhouders, waaronder AvH, en door de Ame-
rikaanse investeerder Novalis LifeSciences. Het Vlaams Agentschap 
Innoveren & Ondernemen (VLAIO) kende 2 onderzoeksbeurzen toe in 
2020, voor een totaal bedrag van 2,7 miljoen euro. In december 2020 
diende Biotalys haar eerste op proteïnen gebaseerde biologisch ge-
wasbeschermingsmiddel, Evoca™, ter goedkeuring in bij het Environ-
mental Protection Agency (EPA) in de VS. 

Begin juli heeft HealthQuad (India) de eerste closing van haar tweede 
fonds succesvol voltooid met meer dan 68 miljoen USD aan toegezegd 
kapitaal. AvH heeft de rol van ankerinvesteerder in HealthQuad II op-
genomen en investeert 15 miljoen USD over een periode van vier jaar. 
Naast AvH, dat ook de ankerinvesteerder was in het eerste fonds van 
HealthQuad, wordt het tweede fonds ondersteund door Teachers Insu-
rance and Annuity Association of America (TIAA), het Indische SIDBI, 
Swedfund en Merck & Co. Inc.

Eind juli heeft AvH aangekondigd 6 miljoen euro, gefaseerd in functie
van te realiseren mijlpalen, te investeren in Indigo Diabetes, in het 
kader van een ‘Series B’-kapitaalronde van 38 miljoen euro. AvH ver-
werft hiermee een participatie van 9,1% (na verwatering). Indigo Dia-
betes is een jong hoogtechnologisch bedrijf dat medische toepassingen 
ontwikkelt op basis van nanofotonica. De nieuwe investeringsronde 
stelt Indigo Diabetes in staat om haar onzichtbare multi-biomarker-

Mediahuis OMP
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Evolutie brutodividend - Gemiddelde jaarlijkse groei (2010-2020)  Dividend per aandeel: 4,2%
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Evolutie eigen vermogen per aandeel vs beurskoers (incl. dividend) - Gemiddelde jaarlijkse groei (2010-2020)
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Het AvH-aandeel

2020 2019 2018 2017 2016

Aantal aandelen
Aantal aandelen 33.496.904 33.496.904 33.496.904 33.496.904 33.496.904

Nettoresultaat en dividend per aandeel (€)
Nettoresultaat

Basic 6,93 11,92 8,74 9,13 6,77

Diluted 6,93 11,89 8,71 9,09 6,74

Dividend

Bruto 2,3500 2,3200 2,3200 2,2000 2,0400

Netto 1,6450 1,6240 1,6240 1,5400 1,4280

Eigen vermogen per aandeel (€)
Eigen vermogen (deel groep) 107,46 103,18 94,83 88,73 83,08

Koers van het aandeel (€)
Hoogste 149,8 144,9 160,5 156,20 132,10
Laagste 105,4 125,2 127,7 125,75 100,50

Slot (31 december) 123,0 139,7 131,8 145,15 132,10

Marktkapitalisatie (31 december) (€ mio) 4.120 4.680 4.415 4.862 4.425

Liquiditeit van het aandeel
Gemiddeld dagelijks volume 28.010 25.534 29.252 29.091 40.945

Free float velociteit (definitie BEL20) 30,01% 27,89% 31,30% 32,06% 44,45%

Evolutie beurskoers AvH en eigen vermogen t.o.v. Bel All-Share index  
(excl. dividend) 
Bel All-Share index herleid naar beurskoers AvH op 20/06/1984
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Ackermans & van Haaren is een gediversifieerde groep, genoteerd op Euronext 
Brussels, die deel uitmaakt van de BEL20 en van de Europese DJ Stoxx 600.

Gemiddelde jaarlijkse groei (1984-2020)
 Beurskoers AvH: 12,0%
 Eigen vermogen per aandeel: 12,2%
 Bel All-Share index: 5,7%

Euronext symbool ................................................................................................ACKB
SRW-code (aandelen) ........................................................................3764-78
ISIN-code (aandelen) .................................................BE 0003764785
SRW-code (VVPR-strips) ................................................................5562-33
ISIN-code (VVPR-strips) ........................................BE 0005562336
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(€ mio) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Marine Engineering & Contracting
DEME 28,6 73,9 92,8 94,5 93,9 121,6 103,0 53,7 44,7 52,1
CFE 7,8 13,5 17,3 17,4 7,2 -13,4 -3,4 - - -
Rent-A-Port 1,0 0,5 5,3 -4,3 6,9 1,0 4,3 3,8 4,8 -0,8
Green Offshore 9,3 4,0 2,7 -0,2 -0,3 -2,0 -0,2 - - -
Van Laere - - - -16,8 -2,5 2,1 0,9 0,7 1,2 1,7

46,7 91,9 118,1 90,6 105,2 109,2 104,5 58,2 50,7 53,0

Private Banking
FinAx -0,2 -0,2 -0,4 -0,9 -1,0 -0,8 -0,6 -0,4 -0,2 -0,2
Delen Private Bank 103,5 93,4 88,5 83,3 69,2 72,8 63,6 59,9 49,3 45,0
Bank J.Van Breda & C° 38,0 34,1 33,2 30,8 29,7 31,9 28,0 24,8 21,8 43,1
BDM-Asco - - - 0,7 0,6 0,1 0,4 0,2 0,5 0,2

141,3 127,3 121,3 113,9 98,5 104,0 91,4 84,5 71,5 88,1

Real Estate & Senior Care
Extensa Group 25,9 29,5 27,2 29,9 30,4 31,0 3,4 4,5 -5,4 -2,8
Leasinvest 3,3 15,7 11,9 14,9 10,1 9,9 10,3 8,6 6,5 4,2
Anima 3,4 5,0 4,7 4,4 3,6 1,1 0,5 0,6 0,6 0,4
HPA - - 21,5 5,1 2,1 1,6 - - - -
Holding Groupe Duval - - - - - -8,0 0,6 2,0 1,8 2,6
Cobelguard - - - - - - - - - 0,1

32,7 50,2 65,3 54,3 46,2 35,6 14,8 15,8 3,6 4,5

Energy & Resources
SIPEF 4,3 -2,3 7,8 15,9 10,0 4,6 9,9 11,2 14,1 16,9
Verdant Bioscience -0,6 - - - - - - - - -
Sagar Cements 3,1 0,8 -0,1 0,4 0,4 1,2 6,0 -3,7 0,3 1,4
NMP - - - 2,1 1,9 1,6 1,7 1,5 1,0 1,5
Overige - - - -0,2 -3,1 0,0 0,3 -1,8 1,0 0,8

6,8 -1,5 7,7 18,2 9,2 7,4 18,0 7,2 16,4 20,6

Bijdrage van de kernsectoren 227,5 267,9 312,4 277,0 259,1 256,2 228,6 165,6 142,2 166,3

Growth Capital 12,7 17,6 -6,9 -1,3 2,7 8,9 -2,1 -0,7 8,4 9,3
AvH & subholdings -13,5 -3,5 -13,7 -10,6 -10,8 -9,8 -9,9 -10,0 -5,2 -1,6
Netto meer/minwaarden en waardeverminderingen 3,1 112,9 -2,2 17,6 -26,8 5,2 -2,9 29,6 22,1 3,6

Resultaat voor herwaarderingsmeerwaarden 229,8 394,9 289,6 282,7 224,2 260,5 213,6 184,5 167,5 177,5

Herwaarderingsmeerwaarden(1) - - - 19,8 - 23,5 - 109,4 - -

Geconsolideerd nettoresultaat 229,8 394,9 289,6 302,5 224,2 284,1 213,6 293,9 167,5 177,5

Gegevens per aandeel

Geconsolideerde balansgegevens

(€ mio) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Eigen vermogen
Totaal 4.782,2 4.681,8 4.358,0 4.195,3 3.916,3 3.815,6 3.469,2 3.277,4 2.514,2 2.365,0
Deel groep 3.562,0 3.456,1 3.176,5 2.972,2 2.783,1 2.607,3 2.372,1 2.251,5 2.003,3 1.882,6

Nettothesauriepositie(2) 68,0 267,4 102,9 80,2 68,3 76,3 21,3 -3,1 87,9 73,0

(€) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Eigen vermogen (deel groep) 106,34 103,18 94,83 88,73 83,08 77,84 70,81 67,22 59,80 56,20
Geconsolideerde nettowinst 6,93 11,92 8,74 9,13 6,77 8,58 6,45 8,87 5,05 5,36
Brutodividend 2,35 2,32 2,32 2,20 2,04 1,96 1,82 1,70 1,67 1,64

Geconsolideerd groepsresultaat
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(€ mio) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Marine Engineering & Contracting
DEME 28,6 73,9 92,8 94,5 93,9 121,6 103,0 53,7 44,7 52,1
CFE 7,8 13,5 17,3 17,4 7,2 -13,4 -3,4 - - -
Rent-A-Port 1,0 0,5 5,3 -4,3 6,9 1,0 4,3 3,8 4,8 -0,8
Green Offshore 9,3 4,0 2,7 -0,2 -0,3 -2,0 -0,2 - - -
Van Laere - - - -16,8 -2,5 2,1 0,9 0,7 1,2 1,7

46,7 91,9 118,1 90,6 105,2 109,2 104,5 58,2 50,7 53,0

Private Banking
FinAx -0,2 -0,2 -0,4 -0,9 -1,0 -0,8 -0,6 -0,4 -0,2 -0,2
Delen Private Bank 103,5 93,4 88,5 83,3 69,2 72,8 63,6 59,9 49,3 45,0
Bank J.Van Breda & C° 38,0 34,1 33,2 30,8 29,7 31,9 28,0 24,8 21,8 43,1
BDM-Asco - - - 0,7 0,6 0,1 0,4 0,2 0,5 0,2

141,3 127,3 121,3 113,9 98,5 104,0 91,4 84,5 71,5 88,1

Real Estate & Senior Care
Extensa Group 25,9 29,5 27,2 29,9 30,4 31,0 3,4 4,5 -5,4 -2,8
Leasinvest 3,3 15,7 11,9 14,9 10,1 9,9 10,3 8,6 6,5 4,2
Anima 3,4 5,0 4,7 4,4 3,6 1,1 0,5 0,6 0,6 0,4
HPA - - 21,5 5,1 2,1 1,6 - - - -
Holding Groupe Duval - - - - - -8,0 0,6 2,0 1,8 2,6
Cobelguard - - - - - - - - - 0,1

32,7 50,2 65,3 54,3 46,2 35,6 14,8 15,8 3,6 4,5

Energy & Resources
SIPEF 4,3 -2,3 7,8 15,9 10,0 4,6 9,9 11,2 14,1 16,9
Verdant Bioscience -0,6 - - - - - - - - -
Sagar Cements 3,1 0,8 -0,1 0,4 0,4 1,2 6,0 -3,7 0,3 1,4
NMP - - - 2,1 1,9 1,6 1,7 1,5 1,0 1,5
Overige - - - -0,2 -3,1 0,0 0,3 -1,8 1,0 0,8

6,8 -1,5 7,7 18,2 9,2 7,4 18,0 7,2 16,4 20,6

Bijdrage van de kernsectoren 227,5 267,9 312,4 277,0 259,1 256,2 228,6 165,6 142,2 166,3

Growth Capital 12,7 17,6 -6,9 -1,3 2,7 8,9 -2,1 -0,7 8,4 9,3
AvH & subholdings -13,5 -3,5 -13,7 -10,6 -10,8 -9,8 -9,9 -10,0 -5,2 -1,6
Netto meer/minwaarden en waardeverminderingen 3,1 112,9 -2,2 17,6 -26,8 5,2 -2,9 29,6 22,1 3,6

Resultaat voor herwaarderingsmeerwaarden 229,8 394,9 289,6 282,7 224,2 260,5 213,6 184,5 167,5 177,5

Herwaarderingsmeerwaarden(1) - - - 19,8 - 23,5 - 109,4 - -

Geconsolideerd nettoresultaat 229,8 394,9 289,6 302,5 224,2 284,1 213,6 293,9 167,5 177,5

(1) Voornamelijk herwaarderingsmeerwaarde op SIPEF in 2017, op Tour & Taxis in 2015 en op inbreng 50% DEME bij CFE in 2013.

(2) We verwijzen naar de toelichting ‘Segmentinformatie’ in het jaarverslag voor meer details omtrent de nettothesauriepositie.

(€ mio) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Eigen vermogen
Totaal 4.782,2 4.681,8 4.358,0 4.195,3 3.916,3 3.815,6 3.469,2 3.277,4 2.514,2 2.365,0
Deel groep 3.562,0 3.456,1 3.176,5 2.972,2 2.783,1 2.607,3 2.372,1 2.251,5 2.003,3 1.882,6

Nettothesauriepositie(2) 68,0 267,4 102,9 80,2 68,3 76,3 21,3 -3,1 87,9 73,0

(€) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Eigen vermogen (deel groep) 106,34 103,18 94,83 88,73 83,08 77,84 70,81 67,22 59,80 56,20
Geconsolideerde nettowinst 6,93 11,92 8,74 9,13 6,77 8,58 6,45 8,87 5,05 5,36
Brutodividend 2,35 2,32 2,32 2,20 2,04 1,96 1,82 1,70 1,67 1,64
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(1) Incl. participatie via AXE Investments
(2) Incl. participatie via HealthQuad 
(3) Fully diluted
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